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السودان مــع أن االشتباكات بين البني عامر والنوبة في
بورتسودان ليست األولى بينهما على مدى عقود ،فإنها
كانت األعنف واألكثر فظاعة بعد حرق البيوت والتمثيل
بالجثث ومالحقة األطفال لقتلهم .أصابع االتهام تشير
السيطرة على
«أياد خارجية» لها أهداف ومصالح في
إلى ٍ
ّ
ّ
موانئ البحر األحمر ...وجر السودان إلى مربع فتن «خلقة»
تخريبًا للثورة

بورتسودان...
ملح «الثورة»
ُ
يلهب جرح الفتنة
الخرطوم ــ فاطمة المبارك
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو أسـ ـ ـب ـ ــوع ت ـش ـه ــد م ــدي ـن ــة
ب ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان ،شـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان،
اشـتـبــاكــات دامـيــة بــن قبيلتي البني
عامر والنوبة ،استخدمت فيها أسلحة
نارية ،كما شوهد أفراد بزي عسكري
وسط الشبان املتحاربني ،ما أدى إلى
سقوط مئات القتلى والجرحى .ورغم

أسهم االنفالت األمني وعناصر من
النظام السابق في تأجيج الفتنة
ال ـت ـع ــزي ــزات ال ـع ـس ـكــريــة لـلـفـصــل بني
القبيلتني وإعالن «حالة الطوارئ» ،لم
ّ
يخف االحتقان ،بل يفيد مهند حامد،
وه ــو م ــن «الـلـجـنــة املــركــزيــة لــأطـبــاء
السودانيني» ،بــأن املدينة (نحو 675
كلم شمالي شرق العاصمة الخرطوم)

ال تـ ـ ـ ــزال فـ ــي حـ ــالـ ــة تـ ــوتـ ــر ،إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
يـعـجــزون فـيــه عــن إصـ ــدار إحصائية
واضـ ـح ــة ب ـع ــدد ال ـق ـت ـلــى وامل ـص ــاب ــن،
بعدما تجددت االشتباكات وتطورت
إلى حرق مربعات سكنية بكاملها.
وهــذه ليست املــرة األولــى التي تقتتل
فيها البني عامر والنوبة ،فقد وقعت
أحداث مشابهة أوائل حزيران/يونيو
ً
املــاضــي سقط إثــرهــا نحو  40قتيال،
ً
فضال عن أنها امتداد ألحداث سابقة
اندلعت في مدينة القضارف ،وخشم
القربة في واليــة كسال بني القبيلتني
نفسيهما ،وتحديدًا أيــام التظاهرات
ضـ ــد نـ ـظ ــام ال ــرئُـ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع عـمــر
البشير ،عندما نهبت محال تجارية.
يـ ـ ـ ــروي ال ـ ـل ـ ــواء ركـ ـ ــن عـ ـثـ ـم ــان فـ ـق ــراي
ل ــ«األخ ـبــار» أن ج ــذور املشكلة تعود
إل ــى اخـتــافــات بــن القبيلتني اللتني
ت ـع ـي ـشــان ف ــي ع ـش ــوائ ـي ــات م ـن ــذ أول
صدام عام  ،1986أيام انتخابات عهد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـثــال ـثــة ف ــي ال ـب ــاد،

كان ال بد في نظر كثيرين من تعيين حاكم حتى لو عسكري من أبناء المنطقة نفسها (من الويب)

عندما كانت آن ــذاك هناك مجموعات
تـنــادي بتحريم الـخـمــور ،فيما كانت
م ـج ـم ــوع ــات أخ ـ ـ ــرى ت ـص ـن ـع ـه ــا .لـكــن
فـ ـق ــراي ي ــؤك ــد أن األح ـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة
هـ ـ ــي األع ـ ـ ـنـ ـ ــف ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
فيها األسلحة الـنــاريــة ،وب ــرزت فيها
صـ ــراعـ ــات الـ ـه ــوي ــة ب ـ ـصـ ــورة ك ـب ـيــرة،
من شاكلة أيهما أحــق باالنتماء إلى

السودان ،خاصة أن بورتسودان فيها
تقاطعات مــع دول أخ ــرى وام ـتــدادات
حدودية.
وي ـ ـ ـ ــرى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون أن ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـ ــادي
ً
خــارج ـيــة ودوال ت ــري ــد ال ـع ـبــث بــأمــن
مـنـطـقــة الـبـحــر األح ـم ــر ،ألن ال ـصــراع
في السابق لم يصل إلى هذه املرحلة،
رابطة ذلــك بأطماع الــدول الخليجية

فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـ ــوانـ ــئ ال ـب ـحــر
األحـ ـم ــر .ول ــم ي ـكــن ه ــذا ال ـ ــرأي بـعـيـدًا
عـمــا ذك ــر فــي بـيــان مــديــر اإلع ــام في
الـقـصــر الـجـمـهــوري ،العميد الطاهر
أبو هاجة ،الــذي كشف عن «تدخالت
خــارجـيــة وداخـلـيــة لتأجيج الـصــراع
ون ـق ـلــه إلـ ــى مـ ــدن أخ ـ ـ ــرى» ،ف ـي ـمــا أكــد
بـيــان «تجمع املهنيني الـســودانـيــن»

رصده محاوالت «املتربصني لتأجيج
الصراع القبلي» في البالد.
ت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـقـ ــول ال ـك ــات ــب
والـ ـصـ ـح ــاف ــي امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي مـلــف
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق ،عـ ـب ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر بـ ـ ــاكـ ـ ــاش ،إن
القبيلتني متجاورتان في السكن وال
توجد بينهما نزاعات حول األراضي،
ل ـك ــن ال ـ ـحـ ــدث تـ ـط ــور مـ ــن نـ ـق ــاش بــن
شخصني على ضوء اعتداء أشخاص
مــن قبيلة الـنــوبــة (ن ـقــرز) عـلــى محال
تجارية تابعة لبني عامر ،وكان يمكن
إخـمــاده سريعًا ،لكن «تساهل بعض
األج ـهــزة النظامية ســاعــد فــي إشعال
الفتنة التي أدت إلــى تمثيل بالجثث
وح ــرق للمنازل ومــاحـقــة كـبــار السن
واألطفال» .ويقول باكاش لـ«األخبار»
إن حــالــة الـفـلـتــان األم ـنــي بـعــد سقوط
ن ـ ـظـ ــام الـ ـبـ ـشـ ـي ــر واإلخ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ال ـت ــي
أصــابــت الخطة األمنية التي وضعت
مل ــواج ـه ــة األزمـ ـ ــة أدت إلـ ــى تـفــاقـمـهــا،
خاصة أن السلطات ّ
قيدت  1070بالغًا
ضد مجهول في أحداث املدينة.
واس ـت ــدرك ب ــاك ــاش« :تــدخــل الجيش
دون ال ـش ــرط ــة زاد األم ـ ــر سـ ـ ــوءًا ،ألن
ط ـب ـي ـع ــة عـ ـم ــل الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال
تـتــوافــق مــع األحـ ــداث ،وك ــان األفضل
إسـنــاد املهمة إلــى الـشــرطــة» .الكاتب
ن ـف ـس ــه ي ــزي ــد عـ ـل ــى األسـ ـ ـب ـ ــاب خـطــة
ال ــوال ــي األس ـب ــق ،ال ـل ــواء رك ــن عـصــام
ـراع
عبد ال ـفــراج ،التي يــرى أنها لــم تـ ِ
ال ـب ـعــد األهـ ـل ــي ،عـلـمــا ب ــأن «املـجـلــس
الـسـيــادي» أق ــال وال ــي البحر األحمر
على خلفية االشتباكات ،وبعد ذلك
وال مدني،
طالب املواطنون بتكليف ٍ
ل ـك ــن ل ــم ي ـس ـت ـجـ ْـب ل ـط ـل ـب ـهــم .وي ـب ــدو
أن اإلق ــال ــة ال ـتــي شـمـلــت عـبــد ال ـفــراج
ومدير مخابراته ،لم ّ
تهدئ األوضاع،
وال مــن خــارج
والـسـبــب هــو تكليف ٍ
الوالية ،اللواء حافظ التاج مكي ،الذي
ال يعرف خلفية األح ــداث وتعقيدات
املـنـطـقــة .وه ـنــا ي ـقــول ب ــاك ــاش« :ك ــان
وال من أبناء املنطقة،
األوفق اختيار ٍ
حتى لو كان من العسكريني ،ألن ذلك
سيسهم فــي حـســم األف ــراد املتفلتني
من القوات النظامية والنأي بهم عن
الصراع».

عندما باع نتنياهو أمن إسرائيل بالـ !SALE
بيروت حمود
على رغم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
ّ
أقر سابقًا بأنه وافق على صفقة بيع الغواصات األملانية
ّ
ملصر لـ«أسباب سرية» ،كشفت القناة الـ 13اإلسرائيلية
جــزءًا من شهادة ممثل الشركة األملانية «تيسنكروب»،
مـيـكــي غ ــان ــور ،الـ ــذي ك ــان «ال ـش ــاه ــد امل ـل ــك» ف ــي قضية
الغواصات ،أو امللف « .»3000وقالت القناة ،أمس ،إنه ً
بناء
على شهادة غانور «وافــق نتنياهو على أن تبيع أملانيا
غواصات ملصر بعدما حصل (من الشركة األملانية) على
"خصم" بقيمة نصف مليار شيكل ( 100دوالر = 349
)».شيكل
هـكــذا ،بعد مــرور أربـعــة أشهر على قــرار النيابة العامة
اإلســرائـيـلـيــة إب ـطــال االت ـف ــاق مــع مـمـثــل «تـيـسـنـكــروب»،
غانور ،وإبالغه رسميًا أنه لم يعد «شاهد ملك» ،عرضت
القناة الـ  13اإلسرائيلية أجـ ً
ـزاء من شهادة الرجل (قدم
أكـثــر مــن  50شـهــادة إلــى «وح ــدة التحقيق الـقـطــريــة» ـ ـ
الهف) وفيها أن موافقة نتنياهو جاءت من دون إطالع
رؤس ــاء األج ـه ــزة األمـنـيــة ووزي ــر األم ــن واملـعـنـيــن على
الصفقة .ويعود قرار النيابة ،في بداية أيار/مايو املاضي،
إب ـطــال االت ـفــاق مــع غــانــور ،إل ــى أن ــه تــراجــع فــي شهادته
وقرر التزام الصمت أمام املحققني؛ ولذلك وصلته رسالة
ممثلة االدع ــاء ،ليئات بــن آري ،عبر محاميه ،وفيها أن
الغ «بسبب تقديم الــروايــات على نحو مختلف
االتـفــاق ٍ

تمامًا عن الروايات التي أعطاها بعد التوقيع على االتفاق،
وبسب الضرر الذي لحق بمصداقيته إلدالئه بهذه الرواية
الـجــديــدة» .مع ذلــك ،ما قدمه في إحــدى شهاداته بشأن
السبب في موافقة نتنياهو على بيع الغواصات ملصر «لم
يتغير ضمن الشهادات التي ّ
ّ
غيرها أو ّقدم رواية مختلفة
».حولها
وفق القناة نفسها ،أبلغ ممثل الشركة األملانية الشرطة
اإلسرائيلية بأن برلني «"خصمت" نصف مليار شيكل
على إســرائـيــل مــن ش ــراء الـغــواصــات ،مقابل أن ُيسمح
ببيع غــواصــات ملـصــر» ،وأن الصفقة األول ــى تمت ً
بناء
على ذلك ،كما تمت ّ
بقية الصفقات بهذه الطريقة .وبذلك،
يقر غانور بأن إتمام الصفقة بني إسرائيل وأملانيا كان
مهمًا له ولشركائه بأي ثمن ،حتى مقابل تعريض األمن
القومي اإلسرائيلي للخطر ،أو التفريط بتفوق الجيش
اإلسرائيلي العسكري والنوعي في املنطقة ،إذ إن غانور
ومحامي نتنياهو الـخــاص ،ديفيد شـيـمــرون ،سبق أن
عرقال صفقة سفن كــادت تحدث بــن كــوريــا الجنوبية
.وإسرائيل مقابل فوز أملانيا باملناقصة
ُي ـشــار إل ــى أن ــه قـبــل أشـهــر نــاقــش املـسـتـشــار القضائي
الـ ـخ ــاص ل ـل ـح ـكــومــة ،والـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ،ورئـ ـي ــس شـعـبــة
التحقيقات ،غ ــادي سيسو ،ورئـيــس «الــوحــدة القطرية
ُ
للجرائم االقتصادية» ،إيلي اسييغ ،هل سترسل إسرائيل
طاقمًا من الوحدة إلى أملانيا إلجراء تحقيقات مع موظفي
الشركة ومسؤوليها من املعنيني في قضية الغواصات،

املناقشات في  9أيلول/سبتمبر حتى
 14ت ـشــريــن األول/أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،وه ــو ما
ّ
ردت عليه امللكة باملوافقة.
ُ
وتستأنف بعد ذلك الــدورة البرملانية
ب ــال ـخ ـط ــاب ال ـت ـق ـل ـيــدي لـلـمـلـكــة ال ــذي
تـعــرض فـيــه بــرنــامــج عـمــل الحكومة.
وق ــال جــونـســون ،فــي ب ـيــان« :أرى أنــه
مــن ال ـض ــروري اجـتـمــاع الـبــرملــان قبل
م ــوع ــد ق ـم ــة امل ـج ـل ــس األوروب ـ ـ ـ ــي (17
وّ 18ت ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر) ،وإذا
ت ـم ـكــنــا ،ك ـمــا آم ـ ــل ،م ــن ال ـت ــوص ــل إلــى
ّ
اتفاق مع االتحاد األوروبي ،سيتمكن
البرملان من اعتماد القانون الضروري
ّ
ل ـل ـت ـصــديــق ع ـل ــى ات ـ ـفـ ــاق االن ـس ـح ــاب
قـ ـب ــل  31تـ ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر».
وأشــار إلى أن «األسابيع التي تسبق
الـقـمــة األوروبـ ـي ــة ض ــروري ــة بالنسبة
ل ــي إلجـ ـ ــراء م ـف ــاوض ــات م ــع االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،م ـض ـي ـف ــا« :ب ــإظـ ـه ــارن ــا
الــوحــدة والتصميم ،ستكون أمامنا
فــرصــة لـلـحـصــول عـلــى ات ـف ــاق جــديــد
يمكن اعتماده في البرملان».
ّ
ورف ـ ــض ال ـب ــرمل ــان ثـ ــاث م ـ ــرات ات ـف ــاق
ال ـخ ــروج ال ــذي تــوصـلــت إلـيــه حكومة
ت ـيــريــزا م ــاي م ــع االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
بـعــد عــامــن مــن املـفــاوضــات الــدؤوبــة.
ّ
ول ــم ي ـت ـمــكــن م ــن االتـ ـف ــاق ح ــول شكل
«بريكست» الــذي وافــق عليه  %52من
البريطانيني في استفتاء عام .2016
ُ ّ
وت ـق ـل ـي ــدي ــا ،تـ ـع ــل ــق أع ـ ـمـ ــال ال ـب ــرمل ــان
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ألس ــابـ ـي ــع خ ـ ــال شـهــر
أيـلــول/سـبـتـمـبــر ،بسبب تــزامـنـهــا مع
انعقاد املــؤتـمــرات السنوية لــأحــزاب.
ّ
لكن تمديد التعليق حتى  14تشرين
األول/أكتوبر ،أي  12يومًا بعد نهاية

آخ ـ ــر م ــؤت ـم ــر ح ــزب ــي (م ــؤتـ ـم ــر ح ــزب
«املحافظني») ،أثار ردود فعل غاضبة
م ــن امل ـع ــارض ــة ال ـت ــي نـ ــددت ب ـم ـنــاورة
«م ـع ــادي ــة ل ـل ــدي ـمــوق ــراط ـيــة» .واع ـت ـبــر
زع ـ ـيـ ــم ح ـ ـ ــزب املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ــرئ ـي ـس ــي
ـ ـ ـ الـ ـع ـ ّـم ــال ـ ـ ـ ج ـي ــري ـم ــي كـ ــوربـ ــن أن ـهــا
«فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ك ـت ـبــت رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
االسـكـتـلـنــديــة وزعـيـمــة االستقالليني
االسكتلنديني نيكوال ستورجن على
ّ
يتوحد النواب
موقع «تويتر»« :ما لم
األس ـب ــوع املـقـبــل ملـنــع (تـعـلـيــق أعـمــال
الـ ـب ــرمل ــان) ،ف ـس ـيــدخــل هـ ــذا الـ ـي ــوم في
ال ـتــاريــخ كـيــوم أس ــود للديموقراطية
البريطانية».
كـ ــذلـ ــك ،ان ـت ـق ــد «مـ ـح ــافـ ـظ ــون» خ ـطــوة

وصف رئيس مجلس
العموم القرار
بـ«الفضيحة الدستورية»

جونسون .ونــدد وزيــر املالية السابق
فيليب هــامــونــد ،املـعــارض لسيناريو
ال ـ ـخـ ــروج بـ ـ ــدون ات ـ ـفـ ــاق ،ب ــ«ف ـض ـي ـحــة
دس ـتــوريــة» .لـكــن جــونـســون داف ــع عن

قراره ،مؤكدًا عبر قناة «سكاي نيوز»،
أن جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال املـ ـح ــدد «ي ـع ـطــي
ّ
مــتـسـعــا م ــن ال ــوق ــت ل ـل ـنــواب ملـنــاقـشــة
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وب ــريـ ـكـ ـس ــت».
إال أن رئ ـي ـس ــة «الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـل ـي ـب ــرال ــي
الــديـمــوقــراطــي» جــو سوينسون ،رأت
أن ب ــوري ــس جــون ـســون ق ــد بــرهــن عن
ّ
«ج ــن» بــات ـخــاذه ذل ــك ال ـق ــرار .وقــالــت،
في بيان« :يدرك (جونسون) أن ال أحد
سيختار بريكست ب ــدون ات ـفــاق ،وأن
النواب لن يسمحوا بتمريره .يحاول
خنق أصواتهم».
وك ـ ــان رؤس ـ ـ ــاء أح ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة قــد
اجتمعوا ،أول من أمس ،لالتفاق على
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـش ـتــركــة ت ـه ــدف ملـنــع
الخروج من االتحاد األوروبي من دون

ّ
شدد يونكر على ضرورة عدم تحميل االتحاد األوروبي المسؤولية إذا تدهورت األوضاع (أ ف ب)

اتفاق ،عبر التصويت على ّقانون بهذا
الصدد .وفي هذا اإلطار ،حذر االتحاد
األوروب ــي رئيس ال ــوزراء البريطاني،
مــن أنــه فــي حــال خــروج بريطانيا من
ّ
ّ
الـتـكــتــل م ــن دون اتـ ـف ــاق ،ف ــإن اململكة
املـ ـتـ ـح ــدة وحـ ــدهـ ــا هـ ــي مـ ــن سـتـحـمــل
ّ
املسؤولية .وبعد أيام من تبادل كل من
جونسون ورئيس املجلس األوروبــي
دونـ ــالـ ــد ت ــوس ــك ت ـح ـم ـيــل امل ـســؤول ـيــة
ف ـ ــي ح ـ ــال ح ـ ـصـ ــول «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» مــن
دون اتـ ـف ــاق ،دخ ــل رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
األوروب ـ ـي ـ ــة ج ـ ــان كـ ـل ــود ي ــون ـك ــر عـلــى
خــط املــواجـهــة .وت ـحـ ّـدت دول االتـحــاد
ً
األوروب ـ ـ ــي جــون ـســون أن ي ـجــد بــديــا
ً
قــابــا للتطبيق لخطة «شبكة األمــان
ّ
اإليرلندية» ،التي يصر على شطبها.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء
البريطانيّ ،
شدد يونكر على ضرورة
عـ ـ ـ ــدم ت ـح ـم ـي ــل االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
املسؤولية إذا تدهورت األوضاع .وفي
ب ـيــان أص ــدرت ــه ،نـقـلــت امل ـفــوض ـيــة عن
يونكر قوله خالل املكاملة إن «االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،وإن ك ــان مـسـتـعـدًا تـمــامــا
لسيناريو (بريكست) من دون اتفاق،
إال أن ــه س ـي ـبــذل ك ــل ال ـج ـهــود املـمـكـنــة
لتفادي حـصــول ذل ــك» .وأش ــار إلــى أن
«سيناريو (بريكست) من دون اتفاق
سـيـكــون ق ــرار اململكة املـتـحــدة وليس
االتحاد األوروبي» .وأعلنت املفوضية
األوروب ـيــة أن ّيونكر «ك ـ ّـرر استعداده
للعمل بشكل بــنــاء مــع رئيس الــوزراء
ج ــونـ ـس ــون ،ول ـب ـح ــث ّ
أي اقـ ـت ــراح ــات
ملموسة قد يطرحها ،شرط أن تكون
متوافقة مع اتفاق االنسحاب».
(األخبار ،أ ف ب)

بعدما أوضــح رؤســاء الشركة أنهم مستعدون للتعاون
.واإلجابة عن األسئلة
الكشف الجديد بشأن تورط نتنياهو كان إشارة التقطها
خصومه السياسينيّ ،
وأولهم رئيس حزب «أزرق أبيض»،
الـجـنــرال بيني غــانـتــس ،ال ــذي ق ــال إن ــه «م ــرة تـلــو أخــرى
يتكشف الفساد على حساب مصلحة املواطنني ،وهذه
امل ـ ّـرة عـلــى حـســاب مصلحة إســرائـيــل وأمـنـهــا .النتائج
والخالصات التي نشرتها القناة يجب أن تدفع النيابة
العامة إلى فتح تحقيق فوري ضد تدخل رئيس الوزراء
(نتنياهو) في صفقة الغواصات» .وتابع غانتس« :من
غير املـعـقــول أن يعقد رئـيــس الـ ــوزراء صفقات أسلحة
تؤثر في ميزان القوى االستراتيجي في املنطقة مقابل
تحقيق مصالح شخصية .صورة الفساد التي تكشفت
».يجب أن تتوضح أكثر
كــذلــك ،س ــارع رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق إيـهــود ب ــاراك إلــى
استغالل الفرصة ،خاصة أن املعركة االنتخابية بــدأت
ّ
الشمالية،
تستعر في ظل التطورات األمنية على الجبهة
وتــرقــب الجمهور لكيفية تعامل نتنياهو (الــذي يشغل
أيـضــا منصب وزي ــر األم ــن) مــع ال ـحــدث .ب ــاراك رأى أنه
«يجب تشكيل لجنة تحقيقات فورًا .هذه قضية الفساد
األخطر في تاريخ دولة إسرائيل؛ إذ إن شهادة غانور تدل
على أن رئيس الوزراء ّفرط في أمن الدولة بصورة خطيرة
تـصــل إل ــى مـسـتــوى الـخـيــانــة ،وك ــل ه ــذا بسبب الفساد
».ومقابل الحصول على رشى وأموال له أو ّ
ملقربيه

استراحة
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ّ
تمهيد الطريق أمام «بريكست» من دون اتفاق :جونسون يعلق عـمل البرلمان

س ـ ـ ّـدد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـبــريـطــانـيــة
بــوريــس جــونـســون ضــربــة استباقية
لـلـبــرملــان ،فــي مـحــاولــة منه ملنع نــواب
املعارضة من التوصل إلى قرار يوقف
ّ
خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن دون ات ـفــاق من
ّ
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ــأع ـل ــن تـعـلـيــق
أع ـمــال ال ـبــرملــان مــن األس ـب ــوع الـثــانــي
في أيلول /سبتمبر وحتى  14تشرين
األول/أكـتــوبــر ،أي قبل أسبوعني فقط
مــن املــوعــد امل ـقـ ّـرر لــ«بــريـكـســت» ،األمــر
ال ــذي وص ـفــه رئ ـيــس مـجـلــس الـعـمــوم
جون بيركو بـ«الفضيحة الدستورية».
ومن ّ
املقرر أن يستأنف البرملان أعماله
في دورة برملانية يبدو أنها ستكون
ّ
حاسمة ،لكن رئيس الحكومة طلب من
امللكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال
ال ـب ــرمل ــان ،ابـ ـت ــداء م ــن األسـ ـب ــوع ال ــذي
يلي عودة النواب إليه ،أي بعد جلسة

تقرير

2

بريطانيا

ّ
نفذ بوريس جونسون ّالقرار الذي
كان من المتوقع أن يتخذه ،والذي
أثيرت حوله مخاوف كثيرة .أعلن ،أمس،
تعليق عمل البرلمان ،بما يساعده على
تفادي تمرير قانون يمنعه من الخروج
من االتحاد األوروبي من دون اتفاق.
القرار الذي اتخذه جونسون له تبعات
كثيرة ،ويؤكد أن هذا األخير يجنح باتجاه
«بريكست» من دون اتفاق ،وذلك بانتظار
ما ستؤول إليه المفاوضات المرتقبة مع
ّ
االتحاد األوروبي في هذا الشأن
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أفقيا

 -1عارضة ازياء أملانية شهيرة شبيهة املمثلة الفرنسية بريجيت باردو–  -2دولة
افريقية – ّ -3
صوت الرصاص – في الوجه – شاخت وكبرت في العمر –  -4للتعريف
– س ـ ّـد ال ـق ــارورة – طـعــم الحنظل –  -5وال ــدي – ح ــرف عـطــف – ثـبــت الـجـيــش أمــام
هجمات األعــداء –  -6عائلة ّ
رحالة فرنسي راحل له ّ
قصة تروي رحالته الى تركيا
وإيران والهند –  -7قصد املكان – آلة عند اإلسكافي يطرق عليها األحذية – أغلظ
أوتار العود –  -8رقصة اجنبية – مهر بلغ السنة من العمر –  -9سكن املاء – جواب
على الـســؤال – ذكــر األفعى – ّ -10أول جريدة عربية في أميركا أصــدرهــا ابراهيم
ونجيب عربيلي سنة 1892

عموديًا

 -1قائد تركي ومؤسس الجمهورية املدنية ّ
وأول رئيس لها –  -2من األشجار املثمرة
– عاصمة مالي على النيجر –  -3من الطيور – حواء باألجنبية ّ – نهدم الحائط حتى
ّ
نسويه باألرض –  -4خالف خارج – املفصل بني الساعد والكف أو الساق والقدم –
تشرف على حكمها
البيرينه
جبال
في
أوروبا
في
صغيرة
إمارة
–
رجليه
يبسط
-5
ّ
فرنسا وإسبانيا –  -6شهر مـيــادي – نــوع مــن أن ــواع الـفــول يصنف على أنــه من
البذور الزيتية ُ
ويعتبر من املحاصيل الغذائية العاملية – يجري في العروق –  -7ذكر
القنافذ – يبذر األرض –  -8يعترف بالخطأ – كلمة بمعنى أسكت – مدينة إيرانية
–  -9أحرف متشابهة – ماركة سيارات –  -10أكبر مرفأ في العالم – إسم موصول

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1امليادين –  -2ليتل روك – سو –  -3الريق – رملي –  -4ني – أعزاز –  -5آمون – محو – -6
أمل – نفاق –  -7روبل – ّ
حرر –  -8امللحق – في –  -9نقاد – حوزات –  -10سعد الحريري

عموديًا
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مشاهير 3244

حلول الشبكة السابقة

 -1األنوار – نس –  -2ليلي – مواقع –  -3متر – البالد –  -4يليهم – ملدا –  -5أرق – وز –  -6دو
– ح ح ح ح –  -7يكرع – قرقور –  -8مزمار – زي –  -9سالحف – فار –  -10كويزون سيتي

حل الشبكة 3243

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـنــاضـلــة وم ـجــاهــدة ســاهـمــت بـشـكــل مـبــاشــر فــي ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة على
اإلستعمار الفرنسي في منتصف القرن املاضي .زرعــت فيها الوالدة حب
األجنبي
الوطن ومقاومة
ّ
 = 5+4+1+2صحيفة فنية ■  = 11+9+10+3يروم ■  = 8+7+6إعتراف بالحب

حل الشبكة الماضية :جورج ديكريير

